
Clubblad  van 
de watersport vereniging
“de Nieuwe Waterweg”

.............Prettige Kerstdagen en een goed 2008 toegewenst

Jaargang 22, nummer 101, 13 december 2007



Bestuurs-samenstelling
Voorzitter:  Rene Westerhoff 
Overschiesestraat 52a
3112 HH Schiedam
010-4269915

Penningmeester : J. Oranje
Keizermantelweg 219
3192 VZ Hoogvliet RT
Tel. 010-2161693
Secretaris: A.P. Bottenberg
Hooiland 20
3121 XD  SCHIEDAM
Tel. 010 4701649
                                                                               
 
Haven Commissaris : J.v.d. Holst
Groenezoom 115
3075 GB  ROTTERDAM
Tel. 010-4807112

Dok Commissaris: P.v.d. Horst
Mauvelaan 39
3141 KL MAASSLUIS
Tel. 010-5913526

Werkzaamheden Commissaris:  P. Opschoor 
Merwedestraat 9
3114 SW  SCHIEDAM
Tel. 010-4733985

Clubhuis Commissaris: L. Polet
L. de Colignystraat 11b
3116 EG SCHIEDAM
Tel. 010-4260381

Colofon
Officieel orgaan van: 

WSV “de Nieuwe Waterweg”
Jachthavenlaan 10
3114 HA  SCHIEDAM
Opgericht 30 oktober 1947
Giro: 555252
Tel: 010-4263905

Redactie:
Cor Valk
Arnoldipad 55
3123 NB  SCHIEDAM
Tel. 010-4700750
corannvalk@hotmail.com
Peter Bottenberg
Ann Valk correctrice 

© Copyright
alles uit deze uitgave mag zonder toestemming op eni- 
gerlei wijze worden overgenomen.
 
 

Clubblad redactie

Over en van de leden

Druk en verzorging verzending
SMIC van de Jonge Helden 
Giesbeek e-mail support@smic.nl

Was het dat de WSV de Nieuwe Waterweg op 30 okto- 
ber 60 jaar bestond, ook Volkswagen en de VVD vierden
hun 60 ste. verjaardag.
Wisten jullie eigenlijk dat de Labskous avond gevierd
wordt als opening van het winterseizoen en meestal is
dit zo rond de 16 november. Dit was tevens de datum
dat het clubhuis 44 jaar bestond. Volgend jaar dus weer
een feest het clubhuis ( Jan de Jeugdhuis) 
bestaat dan 45 jaar en is nog steeds de gezellige ont- 
moetingsplaats waar het ooit door -en voor de leden is
voor   gemaakt.
Hebben jullie op/ of aanmerkingen op artikelen in dit
blad, of nog beter hebben jullie copy dan voor 20 fe- 
bruarie inleveren.
Het verslag van de ALV kon niet meer in dit clubblad, het
hangt wel aan het publikatiebord in het clubhuis. In fe- 
bruari wordt het gehele verslag opgenomen. Dan
hebben jullie het weer allemaal.
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Rene Westerhoff verteld spannende verhalen !!!!!!

De kleinste mug ter wereld
Op een zwoele zomeravond dronken we op ons achterdek een glaasje Kaapse Pracht. Niet wetende wat er ons die
avond nog te wachten stond. Het was inmiddels al laat geworden toen we in de kajuit ontdekten dat we de horren
vergeten waren. Nou er was trouwens geen mug te zien, dus ook in de kapiteinshut was het vast een veilige plaats
om te gaan slapen. Nog geen minuut nadat het licht was uit gedaan hoorde ik al het gezoem van een mug en jawel
hoor…dat rot beest ging een landing maken op mijn voorhoofd. Voorzichtig trok ik mijn armen boven de lakens en
gaf de mug een rotklap. De klap was voor mijn raker dan ik gewild had en de mug was ontsnapt, want ik hoorde
weer enig gezoem.

Wie gaat er mee naar PARIJS.        ( 210 sluizen)

Woordje van de voorzitter.
Algemene Ledenvergadering
“Een goed punt, dat wordt meegenomen!” Een uitspraak
van mij die ik op de afgelopen algemene leden- 
vergadering zo een aantal keer heb gezegd. Het betrof
dan zaken die op dat moment onder de aandacht
kwamen dan wel opnieuw onder de aandacht werden ge- 
bracht. 
  
 Cor Valk heeft van de afgelopen jaren nagelopen wat er
zoal “meegenomen” dan wel “afgesproken” werd op de al- 
gemene vergaderingen. Als belangrijkste conclusie
mocht er getrokken worden dat er nog openstaande on- 
derwerpen waren. 
Want wat willen we nu immers, wel of geen “Kraan op
het Dok” (ALV ’99) of “Fietsenstalling afgeschermd aan
walzijde” (ALV 2002).

 Ik vind dat deze punten alsnog een plek/besluit moeten
krijgen. Afspraken uit de ALV lijken soms uit het zicht te
geraken. Toch is te volgen hoe en of deze afspraken
worden behandeld in de notulen van iedere bestuurs- 
vergadering, deze hangen altijd in het halletje van het
clubhuis. Ook in ons clubblad is te volgen hoe iets
verloopt/afloopt.

Het voorstel om met een actie lijst te werken achter
iedere Algemene Ledenvergadering is daar bovenop een
goede aanvulling. Op die manier zou het gemakkelijker
moeten zijn om te overzien hoe zaken zijn verlopen.
 

 Waarneming clubhuis commissaris
Afgelopen vrijdag ben ik bij Liesbeth onze clubhuis- 
commissaris op visite geweest. Naast de interesse in het
verloop van haar ziekteherstel hebben is er ook ge- 
sproken over hoe ze haar werkzaamheden in de toe- 
komst ziet. Ze heeft daar over aangegeven dat ze haar
termijn niet  zal verlengen in deze functie. Bert van
Rossum zal haar tot die tijd waarnemen.

 Beheer clubhuis kelder
Als laatst zou ik de openstaande functie van “be- 
heerder gereedschap clubhuis kelder” onder ieders aan- 
dacht willen brengen. Voor deze functie is de vereniging
op zoek naar een lid die dit op zich wil nemen. Ik wil de
leden daarom oproepen wanneer zij hierin moge- 
lijkheden zien en bereid zijn deze functie dan te
overwegen.

 Met groet,

 Rene Westerhoff
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Measlanfdkering tegen de elementen

Elementen
Elementen
( aarde-water-vuur-lucht)
 
Vrijdag 9 november, het was vannacht hoog water ge- 
weest. Nee… de storm was niet de enige oorzaak, wel
was het ook springtij. Het water van de Noordzee werd
door de Noord Westen wind opgestuwd en daardoor
werd het water voor de kust van o.a Nederland vrij
hoog. Natuurlijk ben ik s’ morgens even naar de haven
gegaan en zag dat alles beschut achter de gebouwen
van Fa, Hoek ( nu Linde ) lag. 
De stuwen waren die nacht dicht gegaan om te hoog
water tegen te houden. Maar er blijft dan wel water
komen van de Maas en de Rijn. Ik vroeg me af hoelang
dit dan kan duren en reed even door naar Hoek van Hol- 
land. Bij de pier aangekomen leek het erop dat het
steeds harden ging waaien.  Met de auto naar de grote
parkeerplaats en verder over de duinen naar het
strand.                   Je werd gezandstraald. 
Maar waarom doe ik dat nou, is dat dan zo plezierig.
Nou er liepen nog meer van die dwaze mensen. Maar
het was heerlijk om tegen de elementen  in op een
duin te staan en via het strand naar de woeste zee te
lopen. Wat een kracht gaat daar vanuit en wat ging dat
water tekeer tegen de pier. Het waren niet die fabel- 
achtige hoge golven van 12 meter. Maar de witte
schuimkoppen sproeiden een zoute nevel over het
strand en het schuim van het water met het zand leken
wel schuurpapier. Ga nou niet te ver weg want dadelijk
komt er een bui en kan je nergens schuilen. Terug
lopend met de wind in de rug stormde ik de auto in,
net op tijd want daar kwam de bui. Toen ik weer thuis
was zag ik de auto geheel onder het zand, mijn schoe- 
nen nat en natuurlijk mijn broek niet meer om aan te
zien. Maar het waren een paar fijne uurtjes, een beetje
strijd aangegaan tegen de elementen.   

Cor Valk
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Clubtocht 2008
Watersporters…..

Met blijdschap geven wij kennis!!!!
De PINKSTERTOCHT valt in 2008 met PINKSTEREN …dwz 10-11-12 mei 2008!!
Wij hebben al een flinke BREENSTORM achter de rug en hebben er zin in.
Wij hopen jullie ook… we beloven dat we het niet te moeilijk zullen maken….alles wat je dit jaar hebt gemaakt, voor
welk feest dan ook, zal kunnen worden hergebruikt…..
We moeten alleen voor de nodige reserveringen wel weten wie er van plan is om mee te gaan…..dus
Grijp een inschrijfformulier en lever dat in voor of op de Nieuwjaarsreceptie…en doe er dan eens een fotootje van
jezelf en/of je omgeving bij …….. Liefst uit de jaren 50-60-70-80 of zo…wij kunnen er zulke leuke dingen mee
doen…..we geven alles uiteraard eerlijk terug!!

Groetjes van KORAADJANASWIJNYVO!!!!

Inschrijfformulieren liggen in het clubhuis achter de Bar
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Watersport
Watersport is dat nou echt een sport ????

 Varen met een motorjacht of zeiljacht van een meter of 12. !!!???
Er zijn natuurlijk toppers in de watersport, kijk maar eens naar de bemanning van één van de jachten die mee doen
aan de Volvo Ocean race. Of kijk maar eens naar de bemanning van de race boten.
Ook waterskiën en zwemmen horen thuis bij de watersport. 
Maar …varen op een luxe jacht, ik zet er me vraagtekens bij….
Maar wacht nou eens, moet je niet lenig genoeg blijven om in sluizen aan te leggen en om de smalle hoge trappen
op te gaan. Moet je niet eens in je boot een klusje doen en lig je dan opgerold een paar schroeven in een plank te
draaien waar je bijna niet bij kan.
Is er iets aan de motor of is het onderwaterschip aan de beurt om te behandelen.???
Ja, dat hoort ook bij de watersport, maar van varen, in het zonnetje liggen een pilsje drinken daar krijg je geen con- 
ditie van . 
Moet dat dan…………..nou ik zou denken van wel. Het lijkt me ook nog eens een uitdaging om aan sport te doen.
Lekker eens uitvinden wat dat lichaam van je kan presteren, of wat nodig is om je fit te voelen. Omdat het ook erg
interessant is hoe anderen soms hun sport bedrijven wil ik jullie uitnodigen eens een sport van jezelf te beschrijven
waarom je dat doet en hoe je je voelt.
  Mijn Marathon
Ooit in mijn jongere jaren heb ik tamelijk veel aan hardlopen gedaan. Ik was daarna competitieleider in een ten- 
nisvereniging en ik vond dat ook mijn medecompetitie spelers een goede conditie moesten hebben. Met een soort
Coopertest is het begonnen. Plezier in het hardlopen in bijna niet over te brengen op anderen. Je vindt het wat of je
verafschuwd het hardlopen. Toendertijd gebruikte ik de trainingsinspanning tevens om de dagelijkse beslom- 
meringen van me af te lopen. 
s’ Avonds een uurtje hardlopen en in de weekenden trainings/ prestatie lopen doen. Bij een hardloopgroep werd er
ook stevig getraind en daar kwam het idee op om maar eens aan een marathon te denken.
Die jaren waren niet alleen van trainen maar ook mijn levensstijl bleek te veranderen. Nou niet in het extreme, het
was geen topsport. Maar vroeg naar bed en goed op het eten letten, alcohol was geen optie. Het waren tijden
waarin we op ons niveau tot het gaatje gingen. Dat is een speciaal gevoel en dat is een  marathon lopen ook. Oké
het is geen wereldtijd wat ik liep, maar 3 uur en 10 minuten is toch goed voor bij de eerste 20 % te horen. Meer
zat er niet in………….. en nu na jaren niet meer gelopen te hebben lonkt nog steeds die goede oude tijd. 

Gezocht:
Voor onze seniorenpuzzelclub op zaterdagmiddag zijn we op zoek naar nieuwe puzzels. 
Graag onder de 16 stukjes! 
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. I
Info bij Jack en Ger Giel.
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Snieklaas
Oud is ’t ie. Maar dat wisten we  natuurlijk

 wel. Ik zag hem aankomen in onze haven.

 In dat sloeppie. 

 Ochgottegot dacht ik. Helemaal uit Spanje. 

 Mooie boot hoor. Daar niet van. 

 Maar helemaal door de Golf van Biscaje.

 Hij liever dan ik. Maar hij doet ’t toch maar hè.

 En die Pieten. Geweldig. De kleintjes hadden 

 weer de dag van het jaar in ons clubhuis.

 Sint en Pieten: Bedankt !!

  

 Stelling:
Oud ben ik.
En doof word ik ook.
Deze week zat ik ’s morgens aan de koffie
met al die collega AOW-ers na te kaarten
over de Sint en zo. Ik verbaasde me over 
hun gesprek. Ze waren allemaal tegen die 
rotonden….
Pas na tien minuten toen ze naar die honden-
uitlaters op de dijk zaten te staren, begreep
Ik dat ze het over die rothonden hadden….. 

 Antonius

dit is de Ursa 2

nog tekst

Herinneringen
Als ik in het clubblad de advertentie van “Jachtwerf De Hudson” lees, dan moet ik altijd denken aan de Hr, Beer.

Ten eerste in 1961:
Op de werf De Hudson heb ik de eerste kozijnen en de ramen voor het clubhuis gemaakt. Ik werkte toen bij een aan- 
nemer in Schiedam tot 17.00 uur. Eerst naar huis om te eten en daarna op de fiets naar Overschie om daar aan de

kozijnen en ramen te werken samen met de Hr. Beer.

Ten tweede in 1960:
In die tij heb ik mijn zeilboot de “Kontiki”verkocht en bij de firma “de Boer”in Sliedrecht het casco van de “WANTIJ
“besteld. We hadden toen dat seizoen geen boot, maar dat was geen probleem, wij konden toen bij de Hr Beer als

bemanningslid meevaren op de “URSA”. 
Op de jachtwerf de Hudson werden die overnaadse houten boten gebouwd evenals de Rivierenklassen en de

Noorse Volksboten. De “URSA”van de Hr Beer was ook een overnaadse boot . We hebben veel van hem geleerd in
de zeilsport, hij zou nu zo’n 100 jaar geweest zijn, allemaal al lang geleden.

Gerrit en Leentje
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Sint Nicolaas 2007
Piet en ik zijn alweer thuis in ons lekker warme Madrid,
maar we wilden jullie nog even bedanken voor het spet- 
terende feest ter ere van mijn verjaardag. 

Het was nog even spannend of ik het allemaal wel zou
redden. Die Pieten Zonder Veer hadden de boot zo vast
afgemeerd dat mijn kapitein de land-vasten bijna niet
los kreeg. 

Gelukkig waren er twee Pieten vast vooruit gegaan om
spelletjes met jullie te spelen. Daisy, Roos en Michelle
waren heel goed in de standbeelden-dans en het stoe- 
lendansen, heb ik vernomen.

Maar het echte feest begon natuurlijk pas toen mijn
Hoofd Piet en ik aankwamen met De Spanje. Wat was
het een leuk gezicht om al die gespannen en zenuw- 
achtige gezichtjes voor het raam te zien. En dat ieder- 
een zong dat ik zo’n mooie boot heb! Je hoorde bijna
onze stoomfluit niet meer!

Ik heb ook nog gehoord dat er een jongen was die nog
even twijfelde of hij alle boodschappen wel in huis
had…Gelukkig ben je gebleven, Falk! 

Uiteraard hadden mijn Pieten voor iedereen een ver- 
haaltje bij elkaar gespioneerd. Gala mocht als eerste
bij de Sint komen. Jenna heeft een schitterend lied ge- 
zongen voor mij en mijn Pieten. Rick mocht in de zak
op zoek naar frikadellen, maar kreeg pepernoten…..
Mara vond me nog een beetje eng, maar dat trek ik
me maar niet persoonlijk aan. Piet had ’s avonds nog
de slappe lach van de mop die Max nog even op de val- 
reep kwam vertellen. Dion, Elias en Olivier maakten
helemaal dat ik me bij jullie extra welkom voelde, wat
een enthousiasme! 

Wat waren jullie het afgelopen jaar allemaal lief ge- 
weest en die inspanning werd voor iedereen beloond
met een mooi cadeau. 

Na het “Dag Sinterklaasje” werd het spannende ge- 
deelte afgesloten en kon er naar hartelust gespeeld
worden met de cadeautjes. Luuk vond zijn auto’s ge- 
weldig, ze waren dan ook wel heel stoer.
 Meneer Aad had nog overheerlijke pannenkoeken ge- 
bakken, die heb ik onderweg naar het Sinterklaashuis
geroken!

Verder begreep ik dat een aantal van jullie door het
hoge water nog bijna een nat pak hebben gehaald met
het naar huis gaan. Wat een avontuur!

Jongens en meisjes, bedankt voor het heerlijke ver- 
jaardagsfeest en tot volgend jaar!

Getekend S I N T   N I C O L A A S 

De welkomsvlag wordt gehesen

Nou ik vind dat Sint er wel erg mooi uit ziet.

Sint en Piet hadden het niet gemakkelijk . Hoog water harde wind..
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Hij ziet er toch wel lief uit zo van dichtbij.
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Die zwarte Piet ging gewoon tussen ons in zitten. !!!

Ik .......vond het wel wat eng. Wat staat er nou van mij in dat grote dikke boek van Sint ???
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 Het meer was bijna van het vrienden-cluppie. Francien
heeft altijd voor die club klaar gestaan en ook er van ge- 
noten. Zei is toen Jaap door een ongelukkig bedrijfs- 
ongeval werd getroffen toch altijd lid gebleven. Het was
in het jaar 1969 dat zij met Thea en Ben een motor- 
boot(Linzen Vlet) kocht en nog vele jaren plezier heeft
gehad met de “Intimes”.  Francien was ook een geducht
Klaverjasster. Vele… vele malen eindigde zij het seizoen
met de meeste punten.

 Hoe anders was het toch hoe de watersport werd be- 
leefd. De kinderen gingen in kleine bootjes roeien en zei- 
len, er werd veel gezwommen waarbij de jolletjes fan- 
tastische speeltjes waren. Nu zie je de jeugd in bootjes
met een aanhangmotor de gehele dag proberen harder
te varen dan toegestaan.

 Het was ook wel een ondeugend vrienden-cluppie . Was
het niet zo dat in het café in Nieuwersluis bierestafettes
werden gehouden, dat er paling en baars werd gevan- 
gen en dat er rookbommen werden afgestoken die heel
Rozenburg in een gele nevel bracht.

  Voor Francien is het wat achterom kijken, maar ze blijft
haar cluppie een warm hard toe dragen.

Dinsdag 30 oktober 2007
Op deze dag, de dag van het 60 jarige bestaan
van ons cluppie, is jullie clubblad redacteur een bloe- 
metje gaan brengen naar Francien Kouwenoord.

 Waarom………………?????????????/
omdat ik ze graag nog eens over vroeger wilde inter- 
viewen en omdat zij de enige vrouw is die 60 jaar lid
van ons cluppie is. Het is al bijzonder dat een
schippersvrouw lid is van de vereniging, want bekijk
de ledenlijst maar dan zie je dat bijna alleen de schip- 
pers lid zijn. 
Ze was 25 jaar in 1947 toen zij met haar man Jaap lid
werden van de zo pas opgerichte club.
Met hun twee kleine kindertjes( vastgebonden aan een
touw) zeilden ze met hun BM ‘er over de Nieuwe Maas,
Westgeul naar de Brielse Maas. De Brielse Maas was
nog gewoon een getijde arm en het zeilen naar Nieu- 
wersluis was toch al een behoorlijke onderneming.
De BM ‘er was al van voor 1940 en is in de oorlog be- 
waard gebleven. Het was natuurlijk primitief, maar wie
had toen al een zeilboot en wie ging die tijd op
vakantie.
Nou dat waren o.a. Jaap, Francien en hun beide doch- 
ters. Zelfs in die tijd werden er al zeilwedstrijden ge- 
houden en….je wil het geloven of niet …..de gewonnen
bekers staan nog bij Francien in de kast. Omdat het ge- 
zinnetje groter werd was een grotere boot ook welkom.
Jaap en zijn verenigings-maatje Tinus van Ha- 
gen……..bouwden beiden een nieuwe boot. Ieder één
natuurlijk maar dan kan je de scheepsbouwkunst van
elkaar afkijken. Het werd een stalen sharp van een
meter of zeven. De spanten en de platen werden in de
tuin achter het huis gemaakt en bij de Jachtwerf
Ouwens mocht de sharp in elkaar worden gezet.
Wat een weelde, dan konden ze ook naar het Haring- 
vliet. Regen deerde niet meer, ze hadden nu een ka- 
juit………. De motor was er in het begin nog niet, maar
wrikken met één roerspaan was voor een bekwame wa- 
tersporter genoeg.
En wanneer er geen wind was dan bleven ze aan de
kant.
 Gelukkig leven we in een landje waar bijna altijd wind
staat, want anders zou Jaap wel eens te laat op zijn
werk zijn gekomen en dat was in die tijd een hachelijke
zaak. Er stond bij de sluis in het Hartelkanaal ook wel
eens teveel wind achterop en dan vloog je de sluis in.
Het was dan wel zaak om de boot op tijd af te remmen.
Dit gebeurde dikwijls d.m.v. een puts in het water te
gooien.
Later was de motor natuurlijk een hele verbetering,
maar de ervaring met het water, de wind en het getij
enz. was van zoveel belang dat daardoor heel veilig
werd gevaren. Het waren jaren van ontdekking en op
de Brielse Maas, het Schoolmeestereiland en in Nieu- 
wersluis waren de verzamelplaatsen.
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Van de bestuurstafel
Onderzoek samen./ fusie met JC Schiedam.   Op de najaarsvergadering 2007 is door de voorzitter en de on- 
derzoekscommissie een korte uiteenzetting gegeven over het resterende  onderzoekstraject met de nog essentiële on- 
derzoekskwesties. Van belang hierbij is dat uiteindelijk op de voorjaarsvergadering 2008 aan alle leden een rap- 
portage wordt voorgelegd die niet verschillend kan worden geïnterpreteerd, zodat we niet in een oeverloze nie- 
tes-welles discussie belanden. Om dit te bereiken heeft de commissie besloten om de essentiële punten van het on- 
derzoek door deskundige derden te laten opstellen. Dit betreft de balansopstelling met inbegrip van een eenduidige
waardering van de verenigingsactiva. Hiervoor zijn twee externe bureaus ingeschakeld. Voorts zal aangaande de sta- 
tuten en organisatiestructuur, alsmede de huishoudelijke - en havenreglementen een jurist worden benaderd voor
toetsing van het bestaande pakket en advisering over de juridische en bestuurlijke vormgeving van de nieuwe ver- 
eniging, die uiteraard aan de wettelijke normen voor verenigingen dienen te voldoen. De commissie heeft aange- 
geven dat aan de externe opstelling c.q. advisering voorshands geen kosten verbonden zijn. Met de hierboven aan- 
gegeven inschakeling van externe deskundigen teneinde misinterpretatie tegen te gaan, kan het bestuur zich volledig
vinden. Voorts is het bestuur het eens met de opvatting om belangrijke investeringen lopende het onderzoek-  en be- 
sluitvormingstraject te bevriezen. Mocht in dat traject (aspirant)leden aangeven dat zij voor hun grotere schip vaste
ligplaats willen hebben, waarvoor een grote ingreep aan vlotten en/of meerpalen nodig is dan is er de mogelijkheid
om bij JC Schiedam tijdelijk uit te wijken. 
Algemene vergadering d.d. 30-11-2007. 
Naar aanleiding van de vergadering zijn de volgende actiepunten genoteerd:
Uitwerking Spuihavenverenigingen van een opzet voor realisatie van een losinstallatie toiletwater op de gemeen- 
teriolering Organisatie Spuihavenfeest voorjaar 2008 Lidmaatschap gezinsleden gelet op het gestelde in statuten en
huishoudelijk reglement Gesprek voorzitter en clubhuiscommissaris over taakinvulling Beoordeling en presentatie rap- 
port samenwerking/fusie voor voorjaarsvergadering 2008 Steekproef onder 6 leden aangaande verzekeringspolis sche- 
pen in voorjaar 2008 Aanbrengen inbraakvrij slot toegangshek Beleid omtrent toewijzing ligplaats grotere schepen
Aanschaf nieuwe geluidsinstallatie Renovatie fietsenvlot en betere bevestiging geleidingsrollen dok Verbetering par- 
keergelegenheid voor auto’s op de Jachthavenlaan Nagaan in gemeentelijke verordeningen over verbod op geluids- 
overlast vanwege geconstateerde werkzaamheden aan schepen in het dok Opvolging Ger Gilijamse voor beheer ge- 
reedschap in clubhuiskelder   
Dokcommissaris.  In het vorige clubblad is gemeld dat een nieuwe dokcommissaris wordt gezocht daar Piet v/d
Horst te kennen heeft gegeven in april 2009 met die taak te zullen stoppen. Voor die taak is een profielschets gege- 
ven, maar helaas niemand van de leden heeft zich gemeld. Reden om de profielschets nog een keer weer te geven,
want het gaat toch om een investering waar de leden dankbaar en tegen lage kosten gebruik van maken. Voor je het
weet is het 2009 en dient er iemand te zijn die goed is ingewerkt en weet wat dokken is. De taak van de dokcom- 
missaris is als volgt te omschrijven: 
het  coördineren  en  in  goede  banen  leiden  van  de  nodige dokkingen het plannen en toewijzen van de dok- 
aanvragen het tijdig informeren van dokkende schippers over werking en verantwoordelijkheden m.b.t het dokken
het melden van een dokking bij de daarvoor geëigende instanties. Daarnaast draagt de dokcommissaris zorg voor de
financiële afwikkeling van de dokkende schippers met de penningmeester en zorgt hij tijdig voor het benodigde on- 
derhoud aan het dok. Geïnteresseerde leden kunnen uiteraard bij Piet v/d Horst over genoemde bestuursfunctie het
nodige vernemen. 
Aanvragen lidmaatschap en vaste ligplaats.  In de afgelopen maanden zijn door D.J. van Dijk uit Schiedam,
G.M. Stavenuiter uit Schiedam en R. van der Kuil uit Vlaardingen aanvragen ontvangen voor lidmaatschap en vaste lig- 
plaats voor hun motorboot van 8,5, 9,5, respectievelijk 8,5 meter. Het bestuur heeft met hen een kennis- 
makingsgesprek gevoerd over wat de vereniging van nieuwe leden verwacht en wat de vereniging nieuwe leden kan
bieden. 
In de voorjaarsvergadering 2008 zullen deze aanvragen aan de orde komen.
Overigens is het aantal vrije boxen in 2008 behoorlijk opgelopen. Het gaat hier om de boxen 1, 10, 16, 47, 48, 49  en
51. Met genoemde 3 nieuwe aanvragen wordt een deel hiervan teniet gedaan. De lege boxen zijn wel een zorgelijk te- 
ken.   
 Clubhuisbar.      In de afgelopen tijd is het bestuur op een aantal gebreken rondom het beheer van de clubhuisbar
gewezen, zoals 
aanwezigheid van barkaarten met knippen in de rand(en) buiten de bestaande vakjes geen registratie op de kaarten
van de drankvoorraad in de drankenkast in de clubhuiskelder, waarbij iedere barlid verplicht is iedere fles die uit de
kast wordt gehaald van de kaart af te schrijven geen of onvoldoende controle meer van die kaarten om voorraad- 
verschillen op te sporen meer sleutels van de drankenkast in omloop bij niet-geautoriseerde leden Het bestuur vindt
dat die kritiek hout snijdt en acht net als in 1993 dat aan de discipline door de leden, die als vrijwilliger zich met de
barverkopen bezig houden, niet getornd kan en mag worden. Concreet vertaald betekent het, dat volle barkaarten on- 
middellijk door nieuwe barkaarten dienen te worden vervangen als een bestelling wordt opgenomen. Ook het aan- 
tekenen van het weghalen van volle flessen op de betreffende kaart in de drankenkast valt onder die discipline. Het
vergemakkelijkt tevens de jaarlijkse controle op voorraadverschillen t.b.v. het jaarlijkse kasoverzicht. Tot slot zal de
clubhuiscommissie het aantal sleutels van de drankenkast terugbrengen tot het benodigde minimum. 
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Text van document

Text van document

meezingavond
Wij gaan op zaterdag 19 april 2008 een meezingavond
organiseren. De bedoeling is dat het een gezellige mu- 
ziekavond wordt, waar mensen vrijblijvend kunnen mee- 
zingen (karaoke).

Dat vrijblijvende is belangrijk want mensen moeten
vooral niet het idee hebben dat zij voor het blok gezet
worden. 

Nog wat vergeten: het is mogelijk om verzoeknummers
aan te vragen zonder dat mensen verplicht zijn deze
mee te zingen. Dit kan via mij worden aangevraagd (e-- 
mailadres: r.karlsen@tiscali.nl of telefonisch
06-12991265 eventueel berichtje inspreken). 

Groetjes,

Henny en Randi

Labskous en vis-avond
Het is al een hele traditie geworden om aan het begin van het winterseizoen een LABSKOUS avond te houden.
Zoals altijd was het weer een gezellige avond en er werd nog behoorlijk lang nagepraat.

De Vis avond was dit jaar echt geweldig, waar vind je zulke grote schollen, nou niet in onze haven. Maar waar
Henny Gundlag ze gevangen heeft laat hij niet los. Ik weet wel dat hij een paar weken geleden spoorloos was ver- 
dwenen. Hij kwam terug met een grote doos, rook een beetje naar yhailandse vis. Nou iedereen natuurlijk bedankt
voor de geweldige leuke invulling van die avonden.
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Dat zijn ze dan , onze adverteerders
In dit jubileumblad staan alle advertenties van onderstaande firma’s. Zij laten al jaren zien welke producten we bij

hun kunnen kopen en zij subsidiëren daarmee de uitgave van ons clubblad.
We zijn daar natuurlijk erg blij mee. Dus wanneer je wat nodig hebt, ze staan klaar voor je.

Automobielbedrijf A. Zeeuw Spykerstraat 13 Schiedam
B.T.S. Groenelaan 49 Schiedam
C. Huizer B.V. Groenelaan 57 Schiedam
Cafe Windmill Vlaardingerdijk 1 Schiedam
D.P.S. Oosteinde 175 Delft
Elektrikom Westerkade 14 Schiedam
Fa. Kaptein Mauvelaan 38 Maassluis
HAMI Afbouw Buys Ballotsingel 75a Schiedam
Jachtwerf de Hudson Vroesenkade 160 Rotterdam
Kapsalon Luciene de Groot Steijensestraat 18 Schiedam
Radder Horecare BV Adm. Helfrichweg 4 Capelle a/d Ijssel
Vermeer B.V. Westhavenkade 7 Vlaardingen

B I N G O ------------------------- D A N S A N T
Let op
De datum is veranderd van de Bingo-Dansant. 

Pak je agenda en wijzig dit even. Het is geworden 16 februari 2008 

Het zou niet zo leuk zijn wanneer je op de verkeerde datum in een leeg clubhuis staat..

Doen hoor..........

Bedankjes
Aan de organisatoren van het Sinterklaasfeest
2007

Veel lof voor de organisatie van het Sinterklaasfeest.
De sfeer was erg leuk en ondanks de warmte verloor
de sint zijn gevoel voor humor niet.

Ook de stoomboot paste helemaal in het geheel.

Dag Sinterklaasje, misschien mogen we er volgend jaar
ook weer bij zijn.

Elias & Olivier

Bedankt, Ger & Elly

Aan .................................
...........Alle lieve watersporters die mij zo steun- 
den in de afgelopen maanden.

 Graag wil ik iedereen bedanken voor de be- 
langstelling , kaarten en bloemen, die ik ont- 
vangen heb tijdens mijn ziek zijn.

 Bij deze wens ik jullie fijne kerstdagen en een voor- 
spoedig en gezond 2008.

 Liesbeth Polet.
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Indien onbestelbaar retour: Keizermantelweg 219, 3192 VZ Hoogvliet RT                
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